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Tlakomìr pro instalatéry plynových i vodních rozvodù

Tisk

2 mìøící rozsahy

Tepl. kompenzace

±1,5 % z namìøené

hodnoty

Pøehledný displej s hodinami
Mìøení diferenèního tlaku na kotli

obj.è.Pøíslušenství

Sada
Kompletní kontrolní sada s možností dokumentace

testo 312-2, pøesný tlakomìr, do
40/200 hPa

* pro více informací o pøístroji
testo 316-1 nalistujte prosím
kapitolu zamìøenou na kvalitu
vzduchu 

Pouzdro topsafe pro testo 312-2
Tlaková sada

Pouzdro topsafe pro testo 316-1
testo 316-1, detektor úniku plynu*

Tiskárna protokolù testo
Transportní kufr (plast)

0554 3150Tlaková sada se sondou komínového tahu, obsahuje: po 2
silikonových hadicích D 4mm a D 6 mm, rozboèky 4 mm a
6 mm, spojky

215 mm

D 5 mm

Popis obj.è.

Sondy

Tisk namìøených hodnot, vèetnì hodnot
požadovaných, èísla pøístroje, datumu a
èasu mìøení na tiskárnì protokolù testo

testo 312-2, DVGW ovìøená
pøesnost podle TRGI mìøí pøesnì
tlak od 0 do 200 hPa. V rozsahu
od 0 do 40 mbar je možné mìøit s
rozlišením 0,01 mbar.

testo 312-3, univerzální tlakomìr
pro parciální a hlavní zkoušky
plynových a vodních rozvodù do
6 barù. Díky teplotní kompenzaci
se minimalizuje chyba mìøení
zpùsobená teplotními výkyvy
bìhem mìøení.

0516 0443Pouzdro topsafe vèetnì stojánku na stùl
chrání pøístroj proti špínì a nárazu

0554 0407Magnetický tømen pasující na topsafe 0516 0443
pro rychlé upevnìní napø. na kotel

0515 0025Akumulátor 9V pro pøístroj
místo baterie

0554 0025Nabíjeèka 9V akumulátorù
pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025

0554 0545Tiskárna protokolù testo vèetnì 1 role termopapíru a baterií
pro tisk namìøených hodnot na místì

0554 0110Nabíjeèka akumulátorù pro tiskárnu (vèetnì 4 akumulátorù)
pro externí nabíjení 

0554 0569Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)

0554 0568Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí)
pro dlouhodobou archivaci - èitelný až 10 let

0554 3168Tlakový pøevodník 1-1000 mbar pro mìøení tlaku vody

0554 3159Tlakový pøevodník 1-6 bar pro mìøení tlaku vody

0554 3170Propojovací hadice mezi tlakový pøevodník a systém (1 kus)

0516 0191Pohotovostní pouzdro
pro bezpeèné uschování pøístroje

0516 3120Transportní kufr
pro transport a bezpeèné uschování pøístroje a pøíslušenství

Pøepínatelný rozsah mìøení se
zmìnou rozlišení
Spuštìní alarmu pøi
pøekroèení nastavitelné
hranièní hodnoty

Rychlé zaprotokolování
namìøených dat na místì mìøení

obj.è. 0632 0314

testo 312-3

testo 312-3, robustní tlakomìr
300/6000 hPa, schválený DVGW, s
alarmem, vèetnì baterie

do 300/6000 hPa

obj.è. 0632 0313

testo 312-2

testo 312-2, pøesný tlakomìr do
40/200 hPa, schválený DVGW, s
alarmem, vèetnì baterie

do 40/200 hPa

Technická data

Pøesnost
±1 digit

±0,5 hPa (0... +50 hPa)
±1,5 hPa (+50... +300
hPa)

±2% z n.h. (+400... +2000 hPa)
±4% z n.h. (+2000... +6000 hPa)
±4 hPa (0... +400 hPa)

Rozlišení 0,1 hPa (-300... +300 hPa) 1 hPa (-6000... +6000 hPa)

Provozní teplota +5... +45 °C

Baterie 9V

Materiál ABS
Displej LCD dvouøádkový

Technická data pro pøístroj testo 312-2 jsou totožná s daty pro testo 312-1
(viz pøedchozí strana), pouze bez možnosti mìøení teploty a ionizaèního
proudu

Pøetížitelnost ±8000 hPa (-6000...+6000 hPa)

Záruka 2 roky

215x68x47 mm
300 g

Rozmìry
Hmotnost

Mìøící rozsah -300... +300 hPa -6000... +6000 hPa

testo 312-2

testo 312-3

∆∆P

DVGW
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